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De schoolraad binnen het bestuurlijke organisatie van 

Noventa kan beschouwd worden als een 

ouderadviescommissie 

 
 

Artikel 1 – Instelling Schoolraad 

Het bestuur van de Vereniging Holding Noventa (hier verder: Noventa)  

stelt voor iedere school een schoolraad in, die verbonden is aan de desbetreffende 

school.    

 

Artikel 2 – Taken en bevoegdheden Schoolraad 

1. De Schoolraad adviseert gevraagd en ongevraagd de schooldirecteur over de aard en 

de kwaliteit van de activiteiten op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, 

organisatie, identiteit, personeelszaken en materiële zaken. 

2. De directeur legt aan de Schoolraad het schooljaarplan,het schooljaarverslag, de 

begroting en overige relevante protocollen /documenten van de school voor. 

3. De directeur legt aan de schoolraad een schooljaarverslag voor, waarin evaluatie en 

resultaten van de stukken genoemd in artikel 2.2 staan beschreven. 

4. De Schoolraad vaardigt 2 leden af naar de naar de Ledenraad van Noventa. 

Bij voorkeur heeft deze afvaardiging een assertieve positief kritische grondhouding en 

enig inzicht ten aanzien van de onderwijsbeleid en financien.   

5. De Schoolraad heeft geen bevoegdheden in het kader van de WMS. 

 

Artikel 3 – Leden Schoolraad 

1. De Schoolraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. 

2. Leden van de Schoolraad kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de 

Medezeggenschapsraad van de school. Ook personeelsleden van Noventa kunnen 

geen lid zijn van de Schoolraad. 

3. Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen leden van de Schoolraad niet 

betrokken zijn bij betaalde opdrachten van de school waartoe de Schoolraad behoort. 

4. De directeur van de school woont de vergadering van de Schoolraad bij, maar is geen 

lid van de raad. 

5. Ook andere personen kunnen door de Schoolraad worden uitgenodigd de vergadering 

bij te wonen. 

 

Artikel 4 – Benoeming en zittingsduur van de leden 

1. De leden van de Schoolraad worden door de ouders van de school benoemd uit de 

leden van Noventa. Hiertoe roept de schoolraad bij een vacature de ouders op zich 

kandidaat te stellen en wanner meerdere ouders/leden van Noventa zich kandidaat 

stellen, organiseert de schoolraad een verkiezing onder deze kandidaten. De 

kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen om zitting te nemen in de 

schoolraad.  

2. De Schoolraad kiest uit haar leden een voorzitter. De overige functies van de 

Schoolraad worden door de Schoolraadsleden onderling verdeeld. 

3. De voorzitter van de Schoolraad maakt schriftelijk melding van benoeming en 

aftreden van een lid van de Schoolraad bij de directeur van de school en de Algemeen 

Directeur van Noventa. 



4. De Schoolraadsleden treden af overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden. 

De Schoolraadsleden hebben hoogstens 4 achtereenvolgende jaren zitting en zijn in 

geval van aftreden eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal 4 jaar. 

5. Ten aanzien van het beëindigen van het lidmaatschap van de Schoolraad is art. 14 lid 

4 en daaruit volgend art. 6 lid 1, 3 en 4 van de Statuten van Noventa mutatis 

mutandis van toepassing. 

6. De Schoolraad komt minimaal 3 maal per schooljaar bijeen. Van een bijeenkomst 

wordt een verslag gemaakt dat ter kennisneming wordt verzonden aan de directeur 

van de school en de Algemeen Directeur. 

7. De Schoolraad en de Algemeen Directeur kunnen elkaar wederzijds uitnodigen voor 

een bespreking/vergadering.  

 

Artikel 5 – Termijnen voor het uitbrengen van een advies 

De Schoolraad brengt zijn advies uit binnen 6 weken na het verzoek hiertoe, tenzij 

tussen de Schoolraad en de directeur een andere termijn is afgesproken. 

 

Artikel 6 – Niet opvolgen advies van de Schoolraad 

Indien de directeur van de school van mening is dat een advies niet, of voorlopig niet, 

kan worden opgevolgd deelt hij dat met redenen omkleed mee aan de voorzitter van de 

Schoolraad. 

 

Artikel 7 – Onvoorziene gevallen 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Algemeen Directeur. 

 

Artikel 8 - Communicatie met achterban 

8.1. De schoolraad communiceert met haar achterban (overige ouders) middels de  

       communicatiemiddelen van de school. Hierbij kan gedacht worden aan email,  

       website en briefverkeer. 

8.2. Van alle communicatie met de achterban ontvangt de directeur van de school een   

       Afschrift. 

8.3. Indien de Schoolraad communiceert met haar achterband over specifieke problemen 

       stellen zij de Algemeen Directeur hiervan in kennis en voeren zij overleg met de   

       Algemeen Directeur over deze communicatie. 

8.4. De Schoolraad kan indien wenselijk / noodzakelijk een ouderbijeenkomst   

       organiseren inzake haar werkzaamheden en taken .  

 

 

Artikel 9 – Toepassing 

Dit reglement is van toepassing op alle Schoolraden binnen Noventa. 

 

Artikel 10.- Vergoeding 

Er geldt voor de leden van de Schoolraad geen financiële vergoeding. Faciliteiten voor 

bijeenkomsten van de Schoolraad worden ter beschikking gesteld door de school. 

 

Artikel 10 –Citeertitel en datum van inwerkingtreding 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘Bestuursreglement Schoolraad Noventa’. 

2. Dit reglement treedt in werking daags na de vaststelling ervan door het Bestuur van 

Noventa. 

 

Vastgesteld door het Bestuur van Noventa op  23 juni 2014    


